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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

УКРАЇНИ, ТОВАРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ГРОМАДЯН 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

 

1. Назвати загальні умови та порядок переміщення і пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України.  

2. Описати процес переміщення товарів через митний кордон.  

3. Визначити випадки тимчасового зберігання товарів під митним 

контролем.  

4. Охарактеризувати митні формальності на морському і річковому 

транспорті, авіатранспорті, на залізничному транспорті та автомобільному 

транспорті тощо.  

5. Особливості митних формальностей щодо припасів.  

 

Вміння, які мають бути вироблені під час заняття: визначати 

специфіку правового регулювання митних формальностей на морському і 

річковому транспорті, авіатранспорті, на залізничному транспорті та 

автомобільному транспорті тощо, а також особливості митного оформлення  

припасів;  

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:: формулювання 

записів до документів юридичного оформлення щодо порушень положень 

законодавчо-нормативних документів з митного регулювання ЗЕД; складати: 

протоколи порушення митних правил; протоколи вилучення товарів; 

протоколи про адміністративне затримання; 

 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми: Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми – Протокол порушення митних правил; Протокол 

вилучення товарів; Протокол про адміністративне затримання; 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

переміщення товарів, пропуск товарів митні формальності, припаси,  

Рекомендована література до Теми 5: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 

 

 

 



2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

 

1. Розкрити загальні положення щодо митного оформлення.  

2. Мета, місце, час здійснення митного оформлення.  

3. Порядок,  процедура та строки  митного оформлення.  

4. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів.  

5. Завершення митного оформлення.  

6. Порядок відмови у митному оформленні.  

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: визначення 

правових основ з регулювання порядку та процедур митного оформлення 

товарів та транспортних засобів, що перетинають митний кордон України;  

 

Вміння, які мають бути вироблені під час заняття: чітко 

орієнтуватися в нормативно-правовому полі з  регулювання процедур 

митного огляду, митного контролю та митного оформлення за різними 

митними режимами у відповідності до чинного законодавства України; 

 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми: Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми – Вантажна митна декларація, Попередня митна 

декларація, Додаткова митна декларація. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

митне оформлення, порядок митного оформлення, процедура митного 

оформлення, спрощена процедура митного оформлення. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Митне право 

», з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; демонстрація здатності висловлення та аргументування 

власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання з 

дисципліни: «Митне право»; виявлення творчих здібностей у розумінні, 

викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу організації 

правової роботи; засвоєння основної та додаткової літератури 

дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни «Митне право», винесені на розгляд, 

засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Митне право» продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Митне право»; порушено логіку 

відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни: «Митне право» виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 



1 

Питання з дисципліни: «Митне право» не розкриті; практичне завдання 

не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не 

зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка 

складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає 

правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; 

1.2. Акти міжнародного права: 

1.2.1. Конвенція про вільний транзит (Барселона, 20 квітня 1921 р.); 

1.2.2. Конвенція про спрощення митних формальностей (Женева, 3 

листопада 1923 р.); 

1.2.3. Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15 

грудня 1950 р.); 

1.2.4. Генеральна угода про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ) (Женева, 30 

жовтня  1947 р.); 

1.2.5. Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конвенція 

ІТІ) (Відень, 7 червня 1971 р.); 

1.2.6. Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних 

процедур. (Кіото, 18 травня 1973 р.);  

1.2.7. Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП  (Конвенція МДП) (Женева, 14 листопада 1975 

р.); 

1.2.8. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу з 

метою попередження, розслідування й покарання за митні правопорушення 

(Найробі, 9 червня 1977 р.);  

1.2.9. Конвенція ООН по боротьбі проти незаконного обороту 

наркотичних засобів й психотропних речовин (Відень, 20 грудня 1988 р.); 

1.2.10. Заключний Акт Уругвайського раунда ГАТТ (Марракеш, 15 

квітня 1994 р); 

1.2.11. Угода про створення Світової Організації Торгівлі  (СОТ) (1 

січня 1995 р.) 

1.3. закони: 

1.3.1. Господарський процесуальний кодекс України від 11 лиспоп. 1991 

р. №1798-ІІІ. 

1.3.2. Кримінальний кодекс України від 05  квіт. 2001 р. №2341-ІІІ. 

1.3.3. Митний кодекс України від 13 бер. 2012 р.  № 4495-IV. 

1.3.4.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт. 

1991 р. № 996  

1.3.5. Закон України «Про транзит вантажів» від 20 жовт. 1999 р. № 

1172-ХІV. 

1.3.6. Закон України Про внесення змін до Митного кодексу України у 

зв’язку з проведенням адміністративної реформи від 4 липня 2013 року  № 

405-VII  

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Указ Президента України (із змінами та доповненнями) «Про 

облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» 

від 07. листоп. 1994 р. № 659/94. 



1.4.2. Указ Президента України від 29 листоп. 1996 року за № 1145/96 

«Про Державну митну службу України» 

1.4.3. Указ Президента України ―Про заходи щодо забезпечення 

контролю за переміщенням товарів транзитом через територію України‖ від 14 

.лип. 1995 р. № 614/95 // Урядовий кур’єр, 18.07.95, №106. 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості 

товарів» від 09.04.2008 р. № 339 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої 

влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою 

податків та зборів (обов’язкових платежів)» від 21.07.2005 р. № 619 

[Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи 

звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України» від 23.12.2004 р. № 1730 [Електронний ресурс] // 

www.rada.gov.ua. 

1.5.4. Наказ Державного комітету України з питань розвитку 

підприємництва «Про затвердження форми та порядку ведення Журналу 

відвідання суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами» 

від 10.08.1998 р. № 18 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.5. Наказ Державної митної служби України «Про забезпечення 

ефективного контролю за правильністю визначення митної вартості» від 

18.03.2008 р. № 233 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.6. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування 

ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при 

визначенні окремих форм митного контролю» від 27.05.2005 р. № 435 

[Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.7. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Положення про Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та 

аудиту» від 07.04.2009 р. № 307 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.8. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Порядку оформлення результатів проведення митними органами на 

підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон України» від 30.03.2006 р. 

№ 254 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.9. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Порядку розроблення профілів ризику, Порядку взаємодії структурних 

підрозділів Держмитслужби України, митних органів із Департаментом 

аналізу ризиків та аудиту при підготовці та опрацюванні пропозицій щодо 

розроблення профілів ризику та Положення про Експертну комісію із 



застосування системи аналізу та управління ризиками» від 16.08.2006 р. № 

694 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.10. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Примірного положення та Примірної структури відділу організаційно-

контрольної роботи регіональної митниці (митниці)» від 22.11.2005 р.  

№ 1147 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.11. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 
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